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پــرونده یک قالب تـــــلویزیون

 نقطه شروع ماجراي ویدئوکلیپ در ایران کجا بوده و 
اینکه بعضی ها اشاره می کنند ایده در واقع متعلق به 

شما بوده چه قدر واقعیت دارد؟
واقعیت این است که ایده ویدئوکلیپ ایرانی مال من نبوده. 
در معاونت سیما در سال هاي 73، 74 اداره کلی تاسیس 
شد به اسم دفتر پژوهش هاي برنامه اي سیما. مسئولیت 
و ماموریت این دفتر این بود که درباره قالب هاي مختلف 
برنامه سازي تحقیق و از آنها نمونه سازي کند. ویدئوکلیپ یکی 
ــتان و حمایت  ــاوره دوس از این قالب ها بود. با همفکري و مش
معاونت سیما این قالب با وجود هزینه باالیش، توانست شکل 

بگیرد و جا بیفتد. 
 نقش کارگاه گسترش هنر چی بود؟ چون این هم شنیده 

می شود که آنها کار را کلید زده اند. 
کارگاه در ماجراي کلیپ با دفتر پژوهش ها همراه شد. من البته 
بارها عرض کردم که تالش براي مصادره ایده کلیپ به نفع یک 
ــت. به هر حال پرورش  تشکیالت یا یک فرد کار مفیدي نیس
ــاي اجرایی آن و  ــده جدید، فراهم کردن زمینه ه دادن این ای
باوراندنش به سازمان اتفاق خیلی پیچیده اي بود که کار یک 
فرد یا تیم نبود. دوستان کارگاه گسترش هنر یکی از گروه هایی 
ــیر کمک کردند. فکر می کنم در آن دوره  بودند که در این مس
ــد و بعد از آن هم به  حدود 50 ویدئوکلیپ قابل قبول تولید ش

صورت موجود مبتذلی در آمد که امروزه می بینیم. 
 چرا این اتفاق افتاد؟

به نظر من افت سطح سلیقه در برنامه سازي، عواقب خیلی بدي 
دارد که از جمله آن لوث شدن آن قالب است. قالب ویدئوکلیپ 
ــیار به درك هنري از شعر، موسیقی و تصویر و تلفیق همه  بس
ــت. وقتی این قالب به جاي یک وسیله هنري  اینها وابسته اس
به یک وسیله شعاري تبدیل شود واضح است که جذابیت هاي 

خودش را از دست می دهد. 
 منظورتـان از شعاري شـدن همـان تاکیدي اسـت که 
ویدئوکلیپ هـا روي موضـوع و پیـام داشـتند یـا بایـد 

می داشتند؟
نه خیر. ببینید ما یک بیان هنري داریم یک بیان شعاري. اینکه 
کدام اینها محقق شود به فهم هنري سازنده برمی گردد. قالب 

کلیپ خاصیتش این است که چندین و چند بار دیده بشود و هر بار الیه هاي مختلف آن براي بیننده 
کشف شود اما اگر قرار باشد یک ویدئوکلیپ تنها و تنها یک پیام داشته باشد تبدیل می شود به یک 
چیز سطحی. تبدیل می شود به اخبار. کلیپ مرغ سحر با توجه به وقایع تاریخ معاصر و با هزینه اي 
نزدیک به هزینه یک فیلم سینمایی، البته به دقیقه، ساخته شد. خب این می تواند یک شکل پرداختن 
به موضوع حجاب باشد، یک تراکت که می گوید «حجابتان را رعایت کنید» هم یک بیان است. خب 

بین اینها خیلی تفاوت هست. 
 چه طور شد که سـازمان در آن روزها از بین فرم هاي جدید برنامه سازي، روي ویدئوکلیپ 

متمرکز شد؟
ببینید شما اگر فرهنگ ما را نگاه کنید، به دلیل سابقه تاریخی مان در پرداخت هنري مفاهیم دینی 
این قابلیت را داریم که به اشکال نمادین نزدیک بشویم. به عنوان مثال شما شطحیات را نگاه بکنید. 
تصور ما این بود که قالب ویدئوکلیپ با سوررئالیسم ذهنی ایرانی و قابلیت نماد پردازي ذهن ایرانی 
ــاخته شدند نمونه هاي قابل قبولی بودند که در  جور در می آید و نمونه هایی که با کمک دوستان س
ایران جواب دادند و در خارج از ایران هم در بعضی جشنواره ها جایزه گرفتند و تبدیل به قالبی شدند 
که یک بیان هنري از معارف انقالبی و دینی ارائه می کرد. چون اصوال هم قصد ما کپی برداري صرف از 
یک فرم غربی نبود چون جاذبه هایی که در فرم خارجی کلیپ سازي هست براي ما اصال قابل پخش 
و مقبول نیست به همین دلیل اصلی ترین چیزي که ما دنبال می کردیم این بود که چگونه این قالب 

بیانی می تواند اسالمیزه و ایرانیزه بشود. 
 به نظر خودتان آن چیزي که دنبالش بودید، به تعبیر شما اسالمیزه و ایرانیزه کردن یک فرم 

خارجی، تحقق پیدا کرد؟ تالش شما چه قدر موفقیت آمیز بود؟
درکار هنري هیچ وقت نمی توانید بگویید اوج را تجربه کردید و تمام آن چه می خواستید محقق شد. 
ــود ادعا کرد که نمونه هاي خوبی تولید شد. موسیقی در تلویزیون تا پیش از  اما درباره کلیپ می ش

کلیپ سازي یک امر تبعی بود و با کلیپ بود که به یک شخصیت قابل قبول رسید. 
 سیر طراحی یک ویدئوکلیپ در سازمان چه طور بود؟ نقطه شروع کجا بود؟ به عنوان مثال 
در مورد «مرغ سـحر»  این طور بود که تصمیم گرفته شد درباره کشف حجاب کلیپی ساخته 

شود و قطعه و شعر «مرغ سحر»  به نظر درست درمی آمد؟
ببینید ما در وهله اول نیازهاي سازمان را حدس می زدیم. این حدس متکی بر جلسات طرح و برنامه و 
سیاستگذاري معاونت بود و شناختن اینکه در شرایط فعلی جامعه، سازمان روي چه مسائلی متمرکز 
بشود خوب است. مثال یکی از چیزهایی که ما خیلی دنبالش بودیم ساختن قطعاتی بین 30 تا 60 ثانیه 
بود که هر کدام اینها تم محلی یک منطقه اي از ایران را داشته باشند و روي این 30 قطعه موسیقی ما 

30 کلیپ داشته باشیم. در واقع می خواستیم بگوییم تلویزیون یک رسانه صرفا تهرانی نیست. 
 و راهکارتان براي اینکه این کلیپ ها از فرم شعاري فاصله بگیرند چی بود؟ چون ظاهرا نقطه 

شروع بیشتر پروژه ها، موضوع بوده است. 
موضوع و نحوه پرداخت. شاید نقطه عزیمت ما یک موضوع یا یک بهانه موضوعی بود ولی به مجرد 

اینکه از این مرحله رد می شدیم دیگر فرم و محتوا در هم تنیده شده بودند.

گفت وگو با عبداهللا گیویان

بیان شعاري
 خطرناك است
در شناسنامه ویدئو کلیپ ایرانی، منصفانه ترین چیزي 
که جلوي محـل تولد می توان نوشـت احتمـاال دفتر 
پژوهش هاي برنامه اي معاونت سیماست. جایی که در 
میانه دهه 70 با مدیریت عبداهللا گیویان این قالب را به 
تلویزیون ما معرفی کرد و در ساخت اولین نمونه هاي آن 
-که همچنان بهترین نمونه ها هستند- نقش اساسی 
داشت. گیویان در سال 77 از دفتر رفت و حاال مدرس 

دانشکده صدا و سیماست.  

  مرغ سحر
ــا توجه  ــحر ب ــپ مرغ س کلی
ــر و با  ــع تاریخ معاص به وقای
ــه هزینه  ــه اي نزدیک ب هزین
ــینمایی، البته به  یک فیلم س

دقیقه، ساخته شد.

می ترسیدیم. چون نصفه شـب بود. چون نصفه شب بود و ما هنوز 
داشـتیم تلویزیون می دیدیم. می ترسیدیم. چون به نظر می آمد 
اگر یک کلمـه از حرف هاي مجري یـا مهمان برنامه را از دسـت 
بدهیم، اتفاق بدي می افتد. می ترسیدیم. چون بعضی دیالوگ ها و 
جمله هاي شخصیت هاي فیلم را نمی فهمیدیم و می ترسیدیم که 
مبادا خنگ شده ایم یا بوده ایم یا نکند آن طور که معلم ادبیاتمان 
فکر می کند، آدم کتابخوان باسوادي نیستیم. می ترسیدیم چون 
می دانستیم اورسـن ولز توي مرد سوم بازي می کند ولی مطمئن 
نبودیم کدام یکـی از آن دو تا مرد پالتوپوش تـوي چرخ و فلک 
اسـت. به نظر ما آن خوش تیپ تره بود. چون می دانستیم اورسن 
ولز، نابغه سینماسـت و در 25سالگی همشـهري کین را ساخته 
کـه آن را ندیده بودیم ولـی واضح بود که بزرگ تریـن اثر تاریخ 
سینماست و کسی که همه این کارها را کرده حتمًا خوش تیپ تر 
هم هست. ولی ما می ترسـیدیم چون در نهایت مطمئن نبودیم و 
این براي یک عشـق فیلم، افت بود. االن دیگر نمی ترسـیم. االن 
دیالوگ هاي کمی هسـت که آنها را نمی فهمیم. اگر هم یکی- دو 
تا باشد آن قدر بزرگ شـده ایم و دوز و کلک یاد گرفته ایم که این 
را به روي خودمـان و بقیه نیاوریم و یک جـوري رفع و رجوعش 
کنیم. االن دیگر اورسن ولز را اگر در فیلم به شکل یک alien هم 
درآمده باشد تشخیص می دهیم ولی دیگر هیچی مثل آن موقع 
نیست؛ مثل نیمه شب هاي تابستان 70 که سینما را با ترس و لرز در 
تلویزیون هاي سیاه وسفید 14 اینچ توشیبا کشف کردیم. دیگر نه 
سینما آن طوري است، نه اکبر عالمی، نه هنر هفتم، نه تلویزیون. و 
تو مجبوري دست آخر به خاطره بازي و نوستالژي بازي رو بیاوري؛ 
کاري که همیشه سعی کرده اي از آن فرار کنی و مسخره اش کنی. 

هنر هفتم! یادت به خیر!

رویاي نیمه شب 
تابستان

پرونده یک برنامه خاطره انگیز
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تـــــلویزیونیک برنامه خاطره انگیز

سالممان در آن سال ها مدیرى و تیمش بودند، همین اشاره کافى بود تا اکبر عالمى و برنامه اش را 
با این کد در ذهنمان ماندگار کند.

 لطفا به گیرنده هاى خود دست نزنید
هنر هفتم در روزگارى از تلویزیون پخش شد که فیلم سینمایى بعدازظهر جمعه نهایت احترامى 
بود که صداوسیما به سینما مى گذاشت. (هرچند بعدتر فیلم سینمایى سه شنبه شب کانال 2 هم به 
آن اضافه شد.) آن زمان ها که هنوز تريـ  دي استودیو مکس و فتوشاپ و بهرام عظیمى و این همه 
نرم افزار کامپیوترى جلوه هاى ویژه اختراع نشده بود، تیتراژ فیلم عصر جمعه، پرشتاب ترین تدوین 
ــده از تلویزیون بود. پالن هایى که با یک آهنگ پرضرب و کوب و تند و پرشور (که شاید  پخش ش
ــدند و در صحنۀ آخر به  ــرعت و در کسرى از ثانیه عوض مى ش ــیقى متن باراباس بود) به س موس
جوانى مى رسیدند که در یک نیمه النگ شات(!) کنار دریا مى دوید. فیلم ها یا ایرانى هایى بودند که 
ــتند و بعدا در اتاق دوبله به سخن درآمده بودند یا ژاپنى هاى پر از سامورایى  صدا سر صحنه نداش
و فرانسوى-ایتالیایى هایى پر از سربازان آلمانى. «این فیلم به طریقۀ سیاه و سفید پخش مى شود. 
لطفا به گیرنده هاى خود دست نزنید» جملۀ کلیدى اول پخش هر فیلم بود. حتى فکر کردن به فیلم 
آمریکایى ذنب الیغفر حساب مى شد و هیچ وقت در رنگى هایى که بر سبیل اتفاق پخش مى شدند، 
از خانم هاى بلوند موبلند چشم آبى خبرى نبود. در این شرایط در تابستان 70 برنامه اى پا به عرصۀ 

ــب روزگار  از عجای
یکى هم اینکه اولین 
تصویرى که بعد از 
ــوان  ــنیدن عن ش
ــن برنامۀ  مهم تری
سینمایى تلویزیون 
بعد انقالب به ذهن 
اغلب ما مى رسد «آب سیب» است. حاال چرا آب سیب؟ فقط 
ــر کنید: ــن واژه فک ــى ای ــادل انگلیس ــه مع ــت ب  کافى اس

apple juice. باز هم یادتان نیامد؟ پس مجبوریم یادآورى 
کنیم که در یکى از آیتم هاى پخش شده از نوروز 72، مهران 
مدیرى تصمیم گرفت سربه سر هنر هفتم بگذارد. بعد خودش 
شد اکبر عالمى و وقتى مهمان برنامه اش وسط صحبت ها از 
آب سیب اسمى آورد، دوربین سوئیچ کرد روى صورت مدیرى 
و نشانش داد که با آرامش و اعتمادبه نفس فقط می گوید: «آب 
ــه تفریح تصویرى  ــیب، apple juice»! براى ما که یگان س

چرا هنرهفتم در خاطره ها مانده است

وقتی همه خواب بودند
احسان عمادي

ehsanemady@
yahoo.com

هنر هفتم
 کارگردان: محسن 

احمدي
 تهیه کننده: 

دکتر مجید حسینی زاد
 مشاور تهیه کننده: 

کامبیز اخوان صفا
 مجري: 

دکتراکبر عالمی(54 برنامه)
مسعود فراستی(2 برنامه)
مسعود اوحدي (7 برنامه)

 پخش: 
63 قسمت، از مرداد 

1370 تا مرداد 1372 
پنجشنبه شب ها، شبکه یک
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وجود گذاشت که حتی اسمش هم براى خودش اتفاقى بود.

 آقاى عجیبى که حرف هاى غریب مى زد
خب البته االن اسم هایى مثل کوله پشتى و نود و شب شیشه اى عادى حساب مى شوند و شاخک هاى 
حسى کسى را تحریک نمى کنند؛ اما در روزگارى که عناوین برنامه ها واژگان بى خاصیتى مثل گزارش 
هفتگى، ورزش  و مردم، جنگ هفته و مسابقۀ هفته بودند که در خام ترین و بى پرداخت ترین شکل 
ممکن قرار بود گویاى محتوایشان باشند، هنر هفتم براى خودش یک برند محسوب مى شد. و البته اول 
از همه این سؤال را در ذهن مخاطب بى اطالع ایجاد مى کرد که آن شش تا هنر دیگر چیست. (شخصا 
در آن سال ها تا مدت  ها «خوشنویسى» را  به جاى آن هنر ممنوعه در لیست هفتگانه ام قرار مى دادم!) 
اکثر برنامه هاى تلویزیون براى «عموم بینندگان عزیز» ساخته مى شدند و اصطالح «مخاطب هدف» 
در آن موقع معناى خاصى نداشت. (حتى بچه ها اینو شنیدین و در خانه و هشیار و بیدار را همه نگاه 
مى کردند.) این وسط عالمى در یک اقدام واقعا جسورانه و آوانگارد، تنها قشر محدود و کوچکى را که 
سینما برایشان جدى تر از یک تفنن و سرگرمى صرف بود هدف قرار داد و از اینکه خیلى از مردم هیچ 
انگیزه اى براى تماشاى برنامه اش نداشته باشند، نترسید. براى اغلب پدر و مادرهاى ما که «کارمند» 
یا «فرهنگى» بودند و در نظرشان پخش فیلم سیاه و سفیدِ  «تکرارى» مساوى «کم فروشى و انداختن 
جنس بنجل به مشترى» بود هنر هفتم به برنامه اى که چیزى ازش سر در نمى آوردند و آقاى عجیبى 
ــاعت دیروقت پخش برنامه همـ  که تقریبا هیچ وقت  که حرف هاى غریب مى زد خالصه مى شد. س

زودتر از یازده و نیم روى آنتن نرفتـ  مزید بر علت مى شد. 

 پدر معنوى ات را از یاد نبر
ــان دهد که فیلم دیدن مى تواند  ــخ بود و مى خواست نش با این حال هنر هفتم در تصمیمش راس
ــنیدن پیام هایى اخالقى در مایه هاى «قبل از غذا و بعد از  چیزى بیش از وقت گذرانى محض یا ش
توالت دست هاى خود را با آب و صابون بشویید»  باشد. همین ثبات قدمش باعث شد «سینما» در 
«سیما»ى ما هویتى مستقل پیدا کند و اهمیتى بیشتر از پرکردن کنداکتور بیابد. به فاصلۀ کمى 
بعد از هنر هفتم، شبکۀ دو سینماى اندیشه را با اجراى على معلم پخش کرد. و در تمام سال هاى 
اخیر که سینما یک و سینما 2 و سینما 4 و صد فیلم و سینما ماورا و سینما مستند و سینما سیاست 
ــینما اقتباس و... روى آنتن مى رفت و مى رود، نباید «حق پدرى» هنر هفتم بر گردن آنها را  و س
از یاد برد. البته هنر هفتم با اغلب این برنامه ها یک فرق عمده مى کرد که باز هم نشان از جدیت و 
هدفمندى تهیه کنندگانش داشت. آنها براى پخش فیلم مثل «زبل خان» دستشان را سمت آرشیو 
صداوسیما دراز نمى کردند تا اولین فیلمى را که به تورشان خورد پخش کنند. انتخاب فیلم ها به دقت 
صورت می گرفت و حتى برخى از آثار اختصاصا براى این برنامه دوبله شد. هنر هفتم در طول بیش 
از 50 قسمت در دوره هایى جداگانه به طور منظم به بررسى ظهور و افول موج هاى مختلف و روند 
تغییرات سینماهاى ایتالیا و فرانسه و انگلیس در بازه هاى زمانى مى پرداخت و اینها همه حاکى از 
طرح و نقشۀ درازمدت دست اندرکارانش بود. آنها حتى فیلمى مثل خانوادة پوآسونار را که قبال در 
عصرى جمعه پخش شده بود، دوباره نشان دادند و سعى کردند دنبال الیه هاى عمیق تر و حرف هاى 
گفته نشده دربارة اثر بگردند.هنر هفتم اولین برنامه اى بود که «منتقد سینما» را به طور جدي در 
تلویزیون مطرح کرد. براى خیلى از مردم عجیب بود که آقایى که روى صندلى میهمان نشسته از 
نوشتن همین حرف ها در روزنامه ها و مجالت نان مى خورد.  بحث و جدل هاى برنامه را که گه گاه 
از حیطۀ سینما خارج و به حوزة اندیشه وارد مى شد مى توان یکى از سنگ بناهاى شبکۀ 4 دانست.  
گزاف نیست اگر بگوییم شرح و بسط همین حرف ها در کمتر از یک دهه بعد باعث شد صدا و سیما 

ضرورت ایجاد یک شبکۀ تلویزیونى مختص حوزة «خرد، دانش و اندیشه» را احساس کند.

 اپل جویس
از اصلى ترین دالیل «خاص» شدن هنر هفتم اجراى شخص اکبر عالمى بود که تصویر ذهنى ما 
را از مجرى به عنوان کسى که تنها متنی از پیش آماده شده را از رو مى خواند تغییر داد. ما بیش از 
اینکه نگاهى مثبت یا منفى به این پدیده داشته باشیم صرفا متعجب بودیم و با خودمان مى گفتیم: 
«عجب! پس این طورى هم مى شود برنامه اجرا کرد»! عالمى که دکتراى عکاسى داشت و به تازگى 
از خارج به وطن برگشته بود، اصرار عجیبى در به کار بردن واژه هاى انگلیسى داشت و حتى گاهى 
ــراى اینکه  معادل فرنگى اصطالح او را بگوید (همان «آب  حرف هاى منتقد را قطع مى کرد تنها ب
سیب»). در دوران مجرى هاى بى خاصیت و بى روح و خونى که فقط رو به «بینندگان عزیز» لبخند 
مى زدند و لیست «برنامه هاى بعدى» را مى خواندند، اکبر عالمى به همراه اسماعیل میرفخرایى و 
مرحوم منوچهر  نوذرى دانه اى را در زمین کاشتند که ما امروز میوه هایش را در اجراهاى متفاوت 

امثال عادل فردوسى پور، فرزاد حسنى، رضا رشیدپور و نیما شهیدى فر مى بینیم.

خاطره اي که با به یادآوردن برنامۀ هنر هفتم 
ــري دارد، متعلق به  ــود واضح ت در ذهنم نم
ــه نمایش و  ــت که اختصاص ب ــمتی اس قس
تحلیل فیلم مرد سـوم (کارول رید) داشت. 
مهمان برنامه خسرو سینایی بود و در کمال 
ــان به جاي تمجید از  تعجب دیدیم که ایش
فیلمی که اکبر عالمی از آن ستایش کرده بود 
ــروع کرد به ایرادگرفتن از جزئیات مختلفی  و خود ما هم لذت برده بردیم، ش
ــت. چهره عالمی در مواجهه با مهمانش  که به روایت و زاویه دید و... برمی گش
ــایی بود و البته چهره خود ما که کلی عصبانی شده بودیم احتماال  خیلی تماش

تماشایی تر!
ــوان در چند عامل  ــدگاري برنامه هنر هفتـم را می ت ــل محبوبیت و مان دالی

برشمرد:
ــینما و فضاي آن  1. برنامه در نوع خود اولین بود. در برهوتی که تلویزیون و س
ــر می بردند، تماشاي برنامه اي  ــاي فیلم هاي خوب به س روزگار از حیث تماش
این چنینی حکایت تشنه و چشمه بود. جدا از این، ماـ  ما که می گویم منظورم 
ــت که در حوالی رده 35 -  40 سال هستیم -  همه ما سینمایی نویس هایی اس
ــتین بار می دیدیم که فیلمی در تلویزیون دارد نقد می شود و از قضا  براي نخس
خیلی از منتقدهاي حاضر در برنامه هم همان نام هایی بودند که در مجله فیلم 
ــال ها در انتظار دیدنشان بودیم. معموال  ــریه سینمایی آن س و یکی - دو تا نش

اولین ها محبوب ترینند. 
2. هنر هفتم قاعده و منطق داشت. مثل خیلی از برنامه هاي تحلیلی سینمایی 
ــود. اوال در نمایش فیلم ها معیار داشت و آن  کنونی نبود که کتره اي برگزار ش
سینماي ملل بود. اگر فراموش نکرده باشم از سینماي ایتالیا شروع کرده بود و 
بعد سینماي فرانسه را دنبال کرد و فکر کنم - شک دارم-  بعدا نوبت سینماي 
ــاید هم آمریکا بود. در وهله بعد مهمانان برنامه آدم هاي حسابی در  ژاپن یا ش
ــینمایی دعوت  ــل فیلم بودند. مثل االن نبود که از آدم هاي غیرس عرصه تحلی
کنند تا به بهانه فیلمی که شک دارم اصال دیده باشندش، شروع کنند به طرح 
ایده هاي جامعه شناختی و سیاسی و روان شناختی و فلسفی خودشان بی آنکه 
ــوم آنکه مهمان ها اگر به  ــینما و فیلم پیدا کند. نکته س ماجرا ربطی به خود س
ــاره می کردند هم زمان با گفته هاي منتقد آن قسمت خاص  نکته اي بصري اش
ــد مخاطب  ــد و همین پخش موازي باعث می ش هم دوباره نمایش داده می ش
کلی نکته سینمایی را به مثابه یک کالس درس بیاموزد. االن کمتر از این دقت 

نظرها می بینیم. 
3. نوع اجراي مجري برنامه، اکبر عالمی، بی شک از جذاب ترین بخش هاي برنامه 
ــاید اوضاع برایمان تا حدي فرق کرده باشد ولی آن زمان آن  بود. االن البته ش
همه شور و حرارت ایشان در ارجاع به نکات مختلف یک فیلم کلی به هیجانمان 
وامی داشت. تبحر عالمی در مکث هاي بجا، باال و پایین بردن حجم صدا و بازي با 
نگاه، خودش کلی در میزان دقتمان به فیلم و تحلیلش نقش داشت. البته حضور 
ــتالژیک هم براي ما جوان ها و نوجوان هاي آن دوران  عالمی یک جور بار نوس
ــت: وقتی کودك بودیم همین آقاي عالمی مجري برنامه آن روي سـکه  داش
ــد و به (به اصطالح) حقه هاي  بود که در اوایل انقالب از تلویزیون پخش می ش
ــکل تئوریک ولی با زبان ساده  سینمایی و موارد پشت صحنه اي فیلم ها به ش
می پرداخت. این برنامه از جذاب ترین کارهاي تلویزیونی آن زمان بود و بالطبع 

مجري اش براي ما از محبوب ترین ها. 
4. خیلی از ما قبل از هنر هفتم البته سینما را کشف کرده بودیم، اما هنر هفتم 
این فرصت را به ما داد تا در اولین مواجهه هاي تحلیلی با سینما از کشفیات خود 

لذت ببریم. این ساحت، ساحت کم اهمیتی نیست.

تشنه و چشمه
مهرزاد دانش

mehnesh@gmail.
com

 مرد سوم
ــوم (ساخته  نقد مرد س
ــا حضور  کارول رید) ب
خسرو سینایی به یکی 
ــن  از به یادماندنی تری
قسمت هاي هنر هفتم 

تبدیل شد.



یک برنامه خاطره انگیز تـــــلویزیون

همه فیلم هایی که با ما پیر نشده اند

دزد دوچرخه
سن میکله یک خروس داشت

رم شهر بى دفاع
خلبان بازمى گردد

جاده
مردى که به زانو درآمد

پدر ساالر
سه برادر

دیار  فراموش شده1
دیار فراموش شده2
جوردانو برونو
خاموشى دریا

ساحل زیباى کوچک
آخرین میلیاردر
خانه سکوت

یک محکوم به مرگ گریخته است
دن کیشوت

شاهدى در شهر
پول

ساعت ساز سنت پل
روز جشن
روز جشن

خانواده پوآسونار
آخرین نبرد
بعد از جنگ

قاتل در شماره 21 زندگى مى کند

نام فیلم

انتخاب اسلحه
عبور از پاریس
دزدى کمد

گوپى سرخ دست 
تنهایى یک دونده دو استقامت 

دکتر استرنج الو
مرد سوم

الیور کرامول
مردى براى تمام فصول

مردى از آران
یک روز از زندگى ایوان دنیسوویچ

قتل
پرونده ایپکرس
جداافتاده
جاسوس ها
الیور توئیست
دره عقاب ها

آرزوهاى بزرگ 
یادداشت کوئیلر
انتخاب آقاى هابسن

خرابکارى
شب به یاد ماندنى

قتل در قطار سریع السیر شرق
آنچه مى آید
زرد ابرى
سدشکنان
بازرس
بیلى باد
روز شغال
هانرى پنجم

رزمناو پوتمکین
ایوان مخوف1 
ایوان مخوف2 

استاکر
الکساندر نوسکى
مردآهنین
کودکى ایوان

نام فیلم

ویتوریو دسیکا
ویتوریو و پائولو تاویانى
روبرتو روسلینى
روبرتو روسلینى
فدریکو فلینى
دامیانو دامیانى
برادران تاویانى
فرانچسکو رزى
فرانچسکو رزى

جولیانو مونتالدو
ژان پیر ملویل
ایوه آلگره
رنه کلر

گئورگ ویلهلم پابست
روبر  برسون

گئورگ ویلهلم پابست
ادوارد مولینارو
روبر برسون
برتران تاورنیه
ژاك تاتى
ژاك تاتى

ادوارد مولینارو
لوك بسون
ژان لوپ هوپر
هانرى ژرژ کلوزو

کارگردان

الن کرنو
کلود اوتان الرا

ژاك بکر
تونى ریچاردسون
استنلى کوبریک
کارول رید
کن هیوز

فرد زینه مان
رابرت فالهرتى
کاسپر ورد

آلفرد هیچکاك
جفرى فیورى
کارول رید
اروین کرشنر
دیوید لین
ترنس یانگ
دیوید لین

مایکل اندرسن
دیوید لین

آلفرد هیچکاك
روى بیکر

سیدنى لومت
ویلیام کامرون منزیس

رالف توماس
مایکل اندرسن
جوزف منکیه ویچ
پیتر یوستینف
فرد زینه مان
الرنس اولیویه

سرگئى آیزنشتاین
سرگئى آیزنشتاین

آیزنشتاین/ام. فیلیمونوا
آندره تارکوفسکى

دیمیترى واسیلیف/آیزنشتاین
آندره وایدا

آندره تارکوفسکى

کارگردان

ایتالیا
ایتالیا
ایتالیا
ایتالیا
ایتالیا
ایتالیا
ایتالیا
ایتالیا
ایتالیا

ایتالیا و فرانسه
فرانسه
فرانسه
فرانسه

فرانسه و ایتالیا
فرانسه

فرانسه  و انگلستان
فرانسه
فرانسه
فرانسه
فرانسه
فرانسه

فرانسه و ایتالیا
فرانسه

فرانسه و آلمان غربی
فرانسه

کشور سازنده

فرانسه
فرانسه
فرانسه
فرانسه

انگلستان 
انگلستان
انگلستان
انگلستان
انگلستان
انگلستان

انگلستان و  نروژ
انگلستان
انگلستان
انگلستان
آمریکا
انگلستان
انگلستان
انگلستان

انگلستان و آمریکا
انگلستان
انگلستان
انگلستان
انگلستان
انگلستان
انگلستان
انگلستان
انگلستان
انگلستان

انگلستان و فرانسه
انگلستان
شوروى
شوروى
شوروى
شوروى
شوروى
لهستان
شوروى

کشور سازنده

1948
1972
1945
1942
1954
1978
1977
1981
1979

1973
1949
1949
1934
1953
1956
1933
1959
1983
1974
1949
1949
1981
1983
1989
1942

سال ساخت

1981
1956

1943
1962
1964
1949
1970
1966
1934
1970
1930
1965
1947
1974
1948
1951
1946
1966
1954
1936
1958
1974
1936
1950
1955
1972
1962
1973
1944
1925
1944
1958
1979
1938
1981
1962

سال ساخت

8/4
6/9
8/2
5/9
8/2
7/6
7/4
7/4
7/8

7/4
8

7/6
6/5
8/1
7/9
6/7
6/6
7/5
7/1
7/5
7/5
7/1
6/9
6/7
7/9

IMDb rank

6/9
8/6

7/8
7/6
8/6
8/5
6/8
8/1
7/6
6/9
6/4
7/4

8
4/1
7/9
6/2
8/2
6/5
7/8
7/2

8
7/6
6/8
6/8
7/4
8/2
7/8
7/9
7/5

8
7/6
7/8
8/1
7/8
7/7
8/1

IMDb rank

بر اساس داستان مارسل امه

بر اساس داستان پى یر ورى
با حضور بزرگمهر رفیعا

با حضور خسرو سینایى
با حضور بزرگمهر رفیعا

بر اساس نمایشنامه رابرت بولت

با حضور بزرگمهر رفیعا
بر اساس رمان هلن سیمپسون

با حضور مسعود اوحدى

با حضور ابوالحسن داودى

با حضور هوشنگ حسامى
بر اساس داستان دادلى اسمیت
بر اساس نمایشنامه  بریگهاوس
بر اساس رمان جوزف کنراد

با حضور عزیزاهللا حاجى مشهدى
با حضور حمیدرضا صدر

با حضور مسعود جعفرى جوزانى
با حضور حسین مختارى
با حضور احمد طالبى نژاد
با حضور بزرگمهر رفیعا
با حضور کیانوش عیارى

بر  اساس داستان فورسایت
بر اساس نمایشنامه شکسپیر
با حضور احمد ضابطى جهرمى
با حضور احمد ضابطى جهرمى

با حضور بزرگمهر رفیعا
با حضور کامبیز روشن روان
با حضور داریوش مودبیان
با حضور مهرداد حجتى

مالحظات

بر اساس داستان تولستوى
بر اساس فیلمنامه فلینى

بر اساس فیلمنامه آنتونیونى
بر اساس داستان پینللى

بر اساس کتاب  لددا

بر اساس رمان لوى

بر اساس داستان کوتاه ورکور

بر اساس خاطرات دواى نى
اقتباس از رمان سروانتس
اقتباس از داستان  بولو

اقتباس از داستان تولستوى
اقتباس از داستان سیمنون

تکرار برنامه قبل
بر اساس داستان دوتور

مالحظات
The Bicycle Thief

St. Michael Had a Rooster

Rome, Open City

A Pilot Returns

The Road

A Man on His Knees

Father and Master

Three Brothers

Christ Stopped at Eboli

Christ Stopped at Eboli

Giordano Bruno

Le silence de la Mer

Such a Pretty Little Beach

The Last Billionaire

Voice of Silence

A Man Escaped

Adventures of Don Quixote

Witness in the City

Money

The Clockmaker of St. Paul

The Big Day

The Big Day

In  good butter

The Last Battle

The War Isorer

The Murderer Lives at Number 21

نام التین

Choise of Arms

The Trip across Paris

Goupi mains rouges

The Loneliness of the...

Dr. Strangelove

The Third Man

Cromwell

A Man for All Seasons

A Man of Aran

One Day in the Life of ...

Murder

The Ipcress File

Odd Man Out

S*P*Y*S

Oliver Twist

Valley of Eagles

Great Expectation

The Quiller Memorandum

Hobson's Choice

Sabotage

A Night to Remember

Murder on the Orient Express

Things to Come

The Clouded Yellow

The Dam Busters

Sleuth

Billy Budd

The Day of the Jackal

Henry V

Bronenosets Potyomkin

Ivan The Terrible Part I

Ivan The Terrible Part II

Stalker

Aleksandr Nevskiy

Man Of Iron

Ivan's Childhood

نام التین

24 مرداد| 1370
28 مرداد| 1370
31 مرداد| 1370
14 شهریور| 1370
21 شهریور| 1370
11 مهر|1370
18 مهر|1370
25 مهر|1370
2 آبان |1370
16 آبان |1370
30 آبان |1370
7 آذر |1370
14 آذر |1370
21 آذر |1370
28 آذر |1370
5 دى |1370
12 دى |1370
19 دى |1370
26 دى |1370
3 بهمن |1370
17 بهمن |1370
24 بهمن |1370
1 اسفند |1370
8 اسفند|1370
10 اردیبهشت|1371
17اردیبهشت |1371

تاریخ پخش

14 خرداد |1371
21 خرداد |1371 
4 تیر |1371
11 تیر |1371
25 تیر |1371 
1 مرداد| 1371
15 مرداد| 1371
22 مرداد| 1371
29 مرداد| 1371
12 شهریور| 1371
19 شهریور| 1371
26 شهریور| 1371
2 مهر| 1371
9 مهر| 1371
16 مهر| 1371
24 مهر| 1371
30 مهر| 1371
7 آبان| 1371
14 آبان| 1371
21 آبان| 1371
28 آبان| 1371
12 آذر| 1371
19 آذر| 1371
26 آذر| 1371
3 دى| 1371
10 دى| 1371
17 دى| 1371
24 دى| 1371
1 بهمن| 1371
29 بهمن| 1371
17 تیر| 1372
24 تیر| 1372
31 تیر| 1372
7 مرداد| 1372
14 مرداد| 1372
21 مرداد| 1372
28 مرداد| 1372

تاریخ پخش

ظاهر این جدول شاید کمی ترسناك باشد ولی در واقع فهرست فیلم هایی است که در برنامه هنر هفتم در فاصله تابستان 70 تا تابستان 72، که پایان عمر برنامه بود، پخش شده است. 
واضح است که این جدول همان کنداکتور پخش شبکه یک سیما در سال هاي هفتادوچند نیست چون اگر هفتاد وچند سال هم بدوید بعید است بتوانید چنین چیزي از سازمان بگیرید. 
با این حال این جدول از دقت خوبی برخوردار است، می توانید به اطالعاتش اعتماد کنید و فرض کنید قصه پشت آن کمی دور و درازتر و شخصی تر از آن بوده که بخواهد اینجا بیاید. این 

را هم بگوییم که از 63 برنامه پخش شده دو برنامه اول با اجراي مسعود فراستی، 54 تاي بعدي با اجراي اکبر عالمی و هفت تاي آخر با اجراي مسعود اوحدي بوده اند. 

بیشتر فیلم ها معاصر نیستند و درام هاي تاریخی و دوران 
جنگ جهانی دوم سهم باالیی دارند. به هر حال این واقعیت 
را که این فیلم ها براي پخش در تلویزیون ما کم دردسرتر و 

اخالقی ترند، نباید فراموش کرد.

ــروع کرد و پس از  ــینماي ایتالیا ش هنر هفتم با مرور س
ــید و وقتی قرار بود به  فرانسه و انگلستان به شوروي رس
سینماي آمریکا بپردازد متوقف شد. تنها فیلم آمریکایی 

پخش شده جاسوس ها است.

ــی  حدود 60 درصد از فیلم ها، تاریخی، جنگی یا پلیس
است. درام هاي اجتماعی هرچند سهم باالیی دارند اما 

اغلب در پس زمینه جنگ و حواشی آن اتفاق می افتند.

زن ها در حدود دو سوم از فیلم ها یا نقشی ندارند یا حداکثر 
ــی فرعی به عهده گرفته اند. این یعنی فیلم ها اکثرا  نقش

مردانه است که البته پخششان را ساده تر می کند. 

کاراکتر زندهه ساخت

 دهه بیست 2 درصد
 دهه سی 12 درصد
 دهه چهل 23 درصد
 دهه پنجاه 18 درصد

 دهه شصت 12 درصد
 دهه هفتاد 20 درصد
 دهه هشتاد 13درصد

ــد 3 درص ــی  صل ــش ا  نق
ــد ــل 33 درص ــش مکم  نق
ــد ــی 44 درص ــش فرع  نق
ــدارد 20 درصد ــی ن  زن مهم

ــده از هنـر هفتم  ــاي پخش ش ــوم فیلم ه ــا دو س تقریب
سیاه وسفید بوده اند و با این حال خیلی ها همان 36 درصد 

فیلم رنگی را هم در تلویزیون هاي سیاه وسفید دیدند.

حدود سه چهارم فیلم هاي پخش شده از هنر هفتم 
در سایت IMDb امتیازي باالتر از 7 دارند که می شود 
ــاي «خوب» و «خیلی خوب»  آن را معادل با فیلم ه

دانست.

ــار دقیقی  ــایت IMDb معی ــداد آراي یک فیلم در س تع
ــتر فیلم هاي هنر هفتم کم دیده  نیست اما طبق آن بیش
شده اند و مهجورند. براي یک مقایسه دم دستی آراي چند 
فیلم مشهور و یکی ـ  دو تا ایرانی را هم ببینید. کازابالنکا: 
157459 راي، تایتانیک: 224000 راي، لیال: 457 راي

ــتر از بیست سال با زمان  حدود 85 درصد از فیلم ها بیش
پخششان فاصله دارند، که ظاهرا مسئله کپی رایت در این 

ماجرا بی تأثیر نبوده است.

IMDb ژانرتعداد آرا در

ــد 15 درصد ــراز ص  کمت
ــزار 28 درصد ــا ه  صد ت
 هزار تا ده هزار 42 درصد
 ده هزار تا صدهزار15 درصد

 درام تاریخی 20 درصد
 درام اجتماعی 25 درصد

 جنگ 11 درصد

 پلیسی- جنایی 23 درصد
 کمدي 16 درصد

 علمی- تخیلی 5 درصد

IMDb کشور تولید کنندهامتیاز فیلم در

ــش 3 درصد ــر از ش  کمت
ــت 23 درصد ــش تا هف  ش
ــت 47 درصد  هفت تا هش
ــت و باالتر 27 درصد  هش

زمان داستانرنگی / سیاه و سفید

ــد ص ر 3 د 6 نگی ر  
 سیاه و سفید 64 درصد

ــد 9 درص ــان  م ــی ز  ب
ــا 19، 20 درصد  قرن 13 ت
ــد  1900-1940، 7 درص

ــگ  جن  ، ــل چه ــه  ه د  

ــد ص ر 3 د 0 م  و ــی د ن جها
 دهه پنجاه تا هفتاد 29 درصد
ــد ــتاد 5 درص ــه هش  ده

 ایتالیا 16 درصد
 فرانسه 30 درصد
 انگلستان 41 درصد

 شوروي و اروپاي شرقی11 درصد
 آمریکا 2 درصد
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ــعود فراستی، واگذار  بود و بعد از آن به دلیل انصراف آقاي مس
شد به من.

 آقاي فراستی چرا رفتند؟
عالمی: رنجیدند یا انصراف دادند. این را هیچ خبري ندارم.

 شما اصال در جریان نیستید از چی رنجیدند؟
عالمی: من فکر می کنم هنرمندها گاهی از در دروازه تو نمی روند 
ــوزن رد می شوند. به نظرم یکی از چیزهایی که  اما از سوراخ س
مدیریت هنري و فرهنگی را از مدیریت هاي دیگر جدا می کند 
همین است. به نظر من روح آدم ها دکمه ها و زوایاي گوناگونی 
دارد که در مورد هر کسی هم منحصر به خود اوست. این است 
که شاید بهتر باشد از خود آقاي مسعود فراستی بپرسید که از 
چی رنجید و چرا انصراف داد؟ ایشان خیلی هم خوش سخن و 
ــت. کالم گرمی دارد. من گاهی با دیدگاه هایش  خوش قلم اس
ــیار مخالف است اما  کامال مخالفم؛ او هم با دیدگاه هاي من بس
مخالفت اصال به معنی دشمنی نیست و من دلم می خواهد که او 
خیلی عمر بکند و او هم دلش می خواهد که من سرطان نگیرم 

و مریض نشوم (می خندد)!
 اینکه بیشتر فیلم ها خیلی قدیمی بودند به همین مشکل 

کپی رایت بر می گشت؟
ــی اي بودند که هنوز که هنوز  عالمی: بله. ولی فیلم هاي قدیم

است چشم همه دنبالشان است. 
 گفتید فیلم خوب بهتان نمی دادند؛ معنی اش این است که 

خودتان هیچ نقشی در انتخاب فیلم ها نداشتید؟
عالمی: تقریبا هیچ نقشی نداشتم.

 خب این کار به عهده یک گروه بود؟
ــینی زاد که  عالمی: یک نفر این کار را می کرد. خود دکتر حس
تهیه کننده برنامه بود. البته با کمک مهدي فریدزاده که رئیس 
شبکه یک بود. دو تا شبکه بیشتر نداشتیم دیگر. خود این هم 
نمی دانم خوب بود یا االن بهتر است که شبکه ها زیاد شده اند؟ 

مطمئن نیستم. چون خود تکثر شبکه ها دردسرساز است. 
 اتفاقا یک سـؤال ما همین است که برنامه هاي سینمایی 
شـبیه «هنر هفتـم» بعدا زیاد سـاخته شـد ولـی چرا ما 
احساسمان این است که «هنر هفتم» یک چیز دیگر بود؟ 
آیا واقعا این طور است یا کمبودها و محدودیت هاي آن زمان، 
از جمله محدودیت تعداد شبکه ها، این جذابیت را به وجود 
می آورد؟ مثل موز که وقتی بچه بودیم مزه جادویی داشت و 

االن چیز بی مزه معمولی اي است.

 «هنر هفتم» در مجموع در چند قسـمت پخش شد؟ لیست ما 63تایى است ولى ظاهرا 
ناقص است و مواردى جا افتاده.

عالمی: خیر. لیست شما ناقص نیست. هنر هفتم در اصل 70 تا برنامه بود که هفت تایش پخش 
نشد. یعنى ضبط شد ولى پخش نشد. البته این چیزها گفتنى نیست. در زندگى دردهایى هست 

که (لبخند مى زند) روح آدم را هم مى ساید هم مى تراشد. این دردها را نمی توان گفت.
هفت تا برنامه اي که می فرمایید در همان چارچوب کلی برنامه بود؟ به این معنی که سراغ 
سینماي یک دوره یا یک کشوري رفته بودید؟ اگر این طور بود چه دوره اي یا چه کشوري؟

عالمی: (لبخند می زند) بهتر است که بگویم یادم نیست...
 اینکه شما در هفت برنامه آخر که به سینماي شـوروي می پرداخت حضور نداشتید و آقاي 

اوحدي برنامه را اجرا کردند به این قضیه ربطی داشت؟
عالمی: (مکث) ببینید! من از یک جایی احساس کردم که فیلم خوب بهم نمی دهند. مشکل بزرگی 
که آن موقع داشتیم کپی رایت بود. فیلم هایی که ما پیدا می کردیم یا دست کم30 سال از تولیدشان 
گذشته بود که در این حالت کپی رایتشان منقضی شده بود و مشکلی نبود یا فیلم هاي جدید بودند 
که در این حالت باید از  صاحبانشان خریداري می شدند و مشکل همین جا بود چون تازه جنگ تمام 
شده بود و کشور براي واجباتش هم پول نداشت چه برسد به اینکه برود فیلم بخرد و بیاورد. االن هم 

نمی دانم چه کار می کنند؟ این قانون را رعایت می کنند یا ...
 رفتنتان دالیل دیگري هم داشت یا خسته شدید؟ چه طور شد؟

ــت دیگر...  ــه فیلم خوب بهمان نمی دادند. دالیل دیگري هم داش عالمی: یک دلیلش همین بود ک
سؤال سخت از من نپرسید. گناه دارم... بگذارید از زبان موالنا پاسختان را بدهم که با زیرکی می گوید: 

«چه دانم هاي بسیار است، لیکن من نمی دانم».
 این را هم که آن هفت برنامه به بررسـی کدام سـبک در سـینما یا سـینماي چه کشـوري 

می پرداخت نمی دانید؟
عالمی: در برنامه هنر هفتم قرار بود اول سینماي نئورئالیسم ایتالیا را بگوییم بعد موج نوي فرانسه را 
بگوییم بعد بیاییم سراغ سینماي انگلستان و بعد هم سینماي آمریکا. که بعد من یک روز رفتم دیدن 
آقاي فرید زاده، فکر می کنم اوایل زمستان 71 بود، و بهشان گفتم که: «من دیگر متأسفانه نمی توانم 
این برنامه را ادامه بدهم. ولی تا پایان سال می آیم براي ضبط برنامه تا شما فرصت داشته باشید یک 

نفر را جایگزین کنید».
 آقاي فریدزاده تهیه کننده برنامه بودند؟

عالمی: خیر. ایشان مدیر شبکه یک بودند. من به یاد می آورم که قبل از هنر هفتم هم من براي برنامه 
ــطح مذاکرات سطحی بود که در پدیدآورندگان  آن روي سکه با خود مدیر شبکه حرف می زدم. س
ــه مالقات بکنید یا با مقام  ــما با وزیر یک وزارت خان آثار ایجاد انگیزه می کرد. خیلی فرق دارد که ش
دیگري در آن وزارت خانه. آن موقع، هم براي شبکه دو و هم یک ما با رئیس شبکه مذاکره می کردیم. 
به توافق می رسیدیم. چارچوب برنامه تعریف می شد و بعد تولید برنامه را آغاز می کردیم و بعد از این 
دیگر با تهیه کننده سروکار داشتیم. تهیه کننده از نظر من مقام بسیار پراهمیتی در تولید برنامه هاي 

تلویزیونی دارد.  
 ایده اولیه برنامه متعلق به شما بود؟

عالمی: نه. فکر اولیه برنامه متعلق به خود آقاي فریدزاده بود. اجراي دو برنامه با آقاي مسعود فراستی 

غافلگیر نمی شـویم وقتی موقع آدرس دادن، بعد از گفتن «برج هاي آ.اس.پ» اضافه می کند: «اِي.اِس.پی». همین طور وقتی که سـکان مصاحبه را دست 
می گیرد و سؤال هاي سـاده مان درباره هنر هفتم را با طرح مسائل دشوار بشري جواب می دهد. اما غافلگیر می شویم وقتی که ضبط خاموش می شود و او 

فارغ از «ترس مقدس»ي که از ثبت شدن دارد می خندد، شوخی می کند، ادا درمی آورد و حتی یکی- دو جمله را ناتمام در هوا رها می کند. 
با اکبر عالمی درباره هنر هفتم حرف زدیم و اگر گفت وگو بیشتر از آنکه درباره برنامه باشد درباره مجري آن است ما را زیاد نمی شود مقصر دانست. خیلی ها 

هنوز این برنامه را با او به یاد می آورند.

گفت وگو با اکبر عالمى

چه دانم هاي بسیار  است...

حبیبه جعفریان 
احسان لطفی

  ایجاد انگیزه
من به یاد می آورم که قبل از هنر هفتم هم من 
ــکه با خود مدیر شبکه  براي برنامه آن روي س
حرف می زدم. سطح مذاکرات سطحی بود که در 
پدیدآورندگان آثار ایجاد انگیزه می کرد. خیلی 
فرق دارد که شما با وزیر یک وزارت خانه مالقات 
بکنید یا با مقام دیگري در آن وزارت خانه.

  کپی رایت
ــاس  ــک جایی احس ــن از ی م
ــوب بهم  ــم خ ــه فیل ــردم ک ک
ــکل بزرگی که  نمی دهند. مش
ــتیم کپی رایت  ــع داش آن موق
ــا پیدا  ــی که م ــود. فیلم های ب
می کردیم یا دست کم30 سال 
از تولیدشان گذشته بود و کپی 
ــده بود یا  ــان منقضی ش رایتش
ــد بودند که در  فیلم هاي جدی
ــان  این حالت باید از  صاحبانش

خریداري می شدند



153 بیست وچهار   ویژه نامه سینمایى همشهرى ماه بیست وچهار   ویژه نامه سینمایى همشهرى ماه152

یک برنامه خاطره انگیز تـــــلویزیون

عالمـی: دقیقا همین طور است. این را حتما بنویسید. مثل باغچه خانه پدري و حیاط مدرسه که آن 
موقع یک باغ بزرگ به نظر می آمد ولی االن یک باغچه کوچک معمولی بیشتر نیست... ولی می خواهم 
این را بهتان بگویم که من آن موقع برنامه هنر هفتم را با عشق اجرا می کردم، با عشق! من با تمام وجود 
ــدم و از شیره جانم براي آن مایه می گذاشتم. همیشه با خودم  جلوي دوربین هنر هفتم ظاهر می ش
می گفتم نباید چیزي کم و کسر باشد. از همان لحظه اي هم که این برنامه را به من واگذار کردند فکر 
کردم هر ثانیه از تلویزیون ارزش فوق العاده اي دارد و هم از نظر مادي هم معنوي بی نهایت گران تمام 
می شود. بنابراین من قبل از حاضرشدن در هر برنامه با یک ترس مقدس مطالعه و تحقیق می کردم. این 
ترس مقدس از سه چیز بود: از دانشجویان خودم می ترسیدم که مبادا مرا بابت اشتباهاتم بازخواست 
کنند؛ از استادان خودم می ترسیدم که اجراي من طوري باشد که وقتی مرا دیدند، بگویند: «بچه! به 
ــور می گویی؟ یک اسمی را چرا غلط تلفظ کردي؟ یا  چه دلیل این مزخرفات را از تلویزیون یک کش
تاریخی را اشتباه گفتی یا واقعیتی را وارونه جلوه دادي؟»؛ سوم از همه کسانی که مالیات می دهند تا 
این تلویزیون سر پا بماند. به خاطر همه این حساسیت ها بین تمام برنامه هایی که داشتم هنر هفتم برایم 
یک ارزش خاصی دارد. با این حال االن وقتی هنر هفتم را نگاه می کنم خیلی در آن ضعف می بینم. 

حتی در آن ضعف اجرا می بینم.
 مثال می زنید؟

عالمی: خب با خودم فکر می کنم 18 سال پیش من 18 برابر نسبت به االن در اجراي برنامه تلویزیونی 
خام تر بودم. عشق داشتم، مسئولیت داشتم، ترس مقدس داشتم، اما وقتی نگاه می کنم، می بینم که 

چقدر یک چیزهایی اش ضعیف است. 
 چی دقیقا؟

عالمی: ببینید! بهمن فرمان آرا آدمی است که بی پروا و بی پیرایه ضعف هاي آدم هایی را که دوستشان 
ــد، می گوید تو یک مجري  ــت دارد هروقت می بین ــان می گوید. مرا هم چون خیلی دوس دارد بهش
تلویزیونی هستی که از دوربین می ترسی. بقیه اش را دیگر نمی گوید. خودم فکر می کنم شاید بقیه اش 

این باشد که: «از نظر من تو یک مجري موجه نیستی».
 موجه یعنی چی؟

عالمی: موجه یعنی آدمی که جرأت الزم را براي اجراي برنامه تلویزیونی داشته باشد.
 از نظر خودتان این طور است؟ 

ــت من از دوربین می ترسم. شاید به  عالمـی: از نظر خودم تقریبا همین طور است. هنوز که هنوز اس
ــت که می گفت: «بچه! درست بنشین»! صداي پدرم  این دلیل که صداي پدرم هنوز توي گوشم اس
ــت که می گفت: «بچه! گلو 40 پله دارد. حرف را قبل از به زبان آوردن در  دهانت  هنوز توي گوشم اس
بچرخان». من در برنامه تلویزیونی هرگز نمی توانم به کسی بگویم«تو». هرگز نمی توانم پایم را بیندازم 
ــت بود که تو در مقابل دوربین  ــق به من گفت درس روي پایم. حرفی که فرمان آرا با صمیمیت و عش

تلویزیون همیشه مضطربی.
 در واقع منظورتان این اسـت که چون می خواهید همیشـه خیلی مؤدب و مردم دار باشـید 

مضطرب می شوید؟
عالمی: نه. من می گویم دوربین تلویزیونی مثل طناب دار است. می افتد روي حلق آدم و اگر از قدرت 
آن آگاه نباشی می تواند تو را خفه کند. دوربین تلویزیونی انسان ها را عریان می کند. آشکار می کند. در 
کلوزآپ نمی توانی خودت نباشی. نمی توانی دروغ بگویی. تماشاگر سه بار که از تو لغزش ببیند تمام 
ــکش کرده از تو پس می گیرد. تلویزیون آدم ها را می برد باال ولی بعد محکم  اعتباري را که به تو پیش

می کوبد به زمین.
 با چنین وسـواس وحشـتناکی چطور اصال مقابل دوربین می روید؟ چطـور می توانید اجرا 

کنید؟
ــاید به همین دلیل بعضی وقت ها احساس می کنم دیگر دلم نمی خواهد جلوي  عالمی: نمی دانم. ش

دوربین بروم.   
 شاید یکی از دالیلی که برنامه را ادامه ندادید سنگینی همین قضاوت است.

عالمی: آره. نمی گویم نیست. استادي داشتم که همیشه بهم می گفت اگر زیاد وسواس به خرج بدهی 
نه چیزي می نویسی، نه چیزي منتشر می کنی، نه اثري خلق می کنی. قدم از قدم برنمی داري و به تو 

فلج مغزي دست می دهد.  
 passionate .ولی فرم اجراي شما براي ما که مخاطب آن برنامه بودیم کامال متفاوت و تازه بود 
بود به اصطالح. شورانگیز بود و آدم احساس می کرد شما - برخالف خیلی از مجري ها- نسبت 
به آن موضوعـی که دارید درباره اش صحبـت می کنید حس دارید. آدم شـوق و هیجان را در 

چهره تان می دید.
عالمی: من هر برنامه یا فیلم تلویزیونی را که قرار است بروم درباره اش حرف بزنم می جوم. دایی من 
ــت داري آن را نخوان، بجو»! من فیلم  ــادم داد. می گفت: «بچه جان! وقتی یک کتاب را دوس این را ی

نمی پسندم.
 اتفاقا این برنامه جزو آنهایی بود که جنجالی شد و هنوز هم 
درباره اش حرف و حدیث هست.خیلی ها معتقدند صحبت ها 
و نظر آقاي سینایی در مورد «مرد سوم» لزوما درست نبوده 
و آن ماجـراي چرخ و فلک و ... یک جور مته به خشـخاش 
گذاشـتن اسـت. موضع خود شـما درباره این چی بود؟ به 
هرحال شما خودتان هم درس سینما خوانده اید. آیا اصوال 
ترجیح می دادید حتی در مواردي که با نظر مهمان مخالف 
بودید، سکوت کنید یا نه؟ مکانیسم ارتباط با مهمان در «هنر 

هفتم» چطوري بود؟
ــت و خیلی مشکل  ــؤال خیلی آسان اس عالمی: پاسخ این س
است. چرا؟ چون مقام خسرو سینایی براي من خیلی باالست. 
ــین است. یک هنرمند  خسرو سینایی یک هنرمند آکادمیس
درس خوانده دانشگاه دیده است. شما می دانید که امیر نادري 
چقدر براي من عزیز است ولی امیر نادري آکادمیسین نیست. آن 
اول ها من حتی به این دلیل با امیر نادري میانه خوشی نداشتم، 
ــد. سینایی در کنسرواتوار وین  هرچند بعدا همه چیز عوض ش
درس خوانده. هم موسیقی دان طرازاولی است و هم کارگردان 
طرازاولی است. من شیفته خسرو سینایی بودم و هستم. درست 
مثل اینکه شما شیفته پدرتان یا مادرتان یا دایی تان هستید و 
دیگر نمی توانید با او کل کنید و چانه بزنید. اصال دهانتان قفل 
می شود. من هنوز هم خسرو سینایی را دوست دارم وقتی توي 
ــاس می کردم نباید رشته افکارش را  برنامه حرف می زد، احس
تحت هیچ شرایطی پاره کنم یا تمرکزش را به هم بریزم یا اینکه 
بگویم: «ببینید! من با نظر شما در اینجا مخالفم»! اقرار می کنم 
ــی نسبت به سخنان سینایی  که اگر در آن برنامه هیچ واکنش
ــیفتگی بود. یک دلیل دیگرش هم این  نشان ندادم به دلیل ش
ــد. اما به هر حال لغزش  ــه او وین را بهتر از من می شناس بود ک

خودم را قبول دارم.
 چرا بعضـی از مهمان ها این قدر تعداد حضورشـان زیاد 

بود؟
عالمی: سؤال خوبی کردید. ما نگاه می کردیم می دیدیم این فیلم 
به زبان فرانسه است. باید از یکی از استادهایی دعوت کنیم که هم 
زبان بلد است هم سینما می فهمد و... می دیدیم این آقا آمادگی 
ــد. بعضی از مهمان هاي  این را دارد که به ما جواب مثبت بده

برنامه یا وقت نداشتند یا از هیچ دروازه اي رد نمی شدند. 

را بارها می دیدم و درباره اش تحقیق می کردم؛ در شرایطی که 
به دست آوردن اطالعات به این راحتی ها نبود.

 چه کار می کردید واقعا؟ چون بعضی از این فیلم ها آن قدر 
مهجورند که همین االن هم با وجود اینترنت و اینها به سختی 

می شود درباره شان مطلب پیدا کرد.
ــت، آن هم یک  عالمی: در آن زمان فقط یک منبع وجود داش
دایره المعارف 30جلدي بود در دانشگاه هنر، چهارراه ولی عصر. 
ــکده  ــه از کتابخانه دانش ــگاه ک ــت این دانش کتابخانه اي داش
هنرهاي زیبا هم در زمینه سینما غنی تر بود. من می رفتم آنجا 
ــی می گرفتم و... می دانید که قانون  این را قرض می گرفتم، کپ
کتابخانه اجازه نمی دهد که کتاب مرجع را بیاوري بیرون. من با 
ضمانت رئیس دانشکده این کتاب ها را یکی یکی آوردم بیرون 

و زیراکس گرفتم.
 تمام 30 جلد را؟

عالمی: تمام 30 جلد را. هنوز هم دارمشان. و خانمم می گوید 
می شود خواهش کنم اینها را بگذاري بیرون! االن این طور نیست. 
شما االن ساعت سه صبح می توانید با لباس راحتی در زمستان 
یا تابستان بلند شوید بروید پاي کامپیوتر و با راحت ترین شکل 
ممکن هر چی که می خواهید ببینید و پیدا کنید. من مجبور بودم 
ساعت هاي خاصی - که کتابخانه کار می کرد - شال و کاله کنم و 

بروم پیش آقاي قوانلو، رئیس کتابخانه دانشکده سینما. 
 از توي ایـن 70 تا برنامه «هنر هفتم» کدامش را بیشـتر 

دوست داشتید؟
عالمی: این را ترجیح می دهم جواب ندهم ولی این را بگویم که 
ــتم به خودم از 100 نمره  در هیچ کدام از این 70 برنامه  نتوانس

بیشتر از 38 بدهم. 
 این نظر االنتان است؟

عالمی: هم آن موقع و هم االن. همان موقع می نشستم بررسی 
ــش دارد؟ تحقیقش  ــه تا چه اندازه کش می کردم. اینکه برنام
ــش مخاطب اضافه کرده؟ واقعا  چه نمره اي دارد؟ چقدر به دان
پارامترهایی براي قضاوت داشتم و به تک تک اینها نمره می دادم. 
اجرا، نورپردازي، دکور، حرکت دوربین، اندازه قاب تصویر، نوع 

موسیقی، کاتی که کارگردان داده و حتی مهمان برنامه. 
 راجع بـه مهمان هـاي برنامه، شـما چقـدر آزادي عمل 

داشتید؟
عالمـی: 70 درصد مهمان ها را تهیه کننده انتخاب می کردند، 
30 درصد را هم من انتخاب می کردم ولی تهیه کننده صاحب 
ــید. از آن طرف  ــت. من اصرار دارم که این را بنویس برنامه اس
مهمان با ورود خودش به صحنه یک افق جدیدي را در برنامه باز 
می کند. فضا را عوض می کند. مهمان می تواند از انحراف مجري 
جلوگیري کند همان طور که مجري باید هرجا که مهمان دارد 
از بحث خارج می شود او را هدایت کند. در هنر هفتم هم گاهی 
اوقات مهمانان ما در چارچوب موضوع سخن می گفتند که در 
ــکوت می کردم. کما اینکه یک بار آقاي  این حالت من کامال س
خسرو سینایی آمدند و درباره مرد سوم اثر کارول رید صحبت 
می کردند و تمام مدت من سکوت کردم. یادم هست بعدا، هم 
توي سلمانی هم توي تاکسی همه به من گفتند خوشمان آمد 
که شما در برابر مهمان برنامه کم آورده بودي و مدت 50 دقیقه 
سکوت کرده بودي و او را تأیید می کردي. آن زمان من توضیحی 
ــت 18 سال می گویم که خسرو  به آنها ندادم ولی االن با گذش
ــینمایی و در آن  ــینایی یک اقیانوس ژرف است از دانش س س
برنامه یک گوهر یگانه محسوب می شد. من سبک مجري هایی 
را که می پرند وسط حرف مهمان هاي برنامه و بی ادبی می کنند 

 مشخصا آقاي رفیعا برنامه هاي زیادي حضور داشتند. گاهی حتی یکی درمیان.
ــتاد رشته فیلمسازي  ــی را خیلی خوب می دانند. اس عالمی: به دلیل اینکه آقاي رفیعا زبان انگلیس
هستند. در عین حال کسی بودند که وقتی بهشان می گفتیم بیایید درباره این فیلم براي ما حرف بزنید 
ــاعدت بود. من قبول دارم که تعداد  در دسترس بودند و جوابشان پیشاپیش همیشه همراهی و مس

حضورهاي ایشان زیاد بود.
  درباره مهران مدیري می گویید؟ آن طور که شایع بود شما واقعا از او رنجیدید.

عالمی: اتفاقا برنامه اي که او اجرا کرد هجو یکی از اجراهاي من با آقاي رفیعا بود و خیلی ها می گفتند 
من به این دلیل برنامه را رها کرده ام، ولی اصال این طور نبود. ساعت خوش یکی از زیباترین برنامه هاي 
ــهرت رساند و بعد که من مهران مدیري را دیدم از او بسیار  طنز تلویزیون بود و اصال برنامه ما را به ش
بسیار تشکر کردم. گفتم خیلی ممنون که تو اصوال برنامه ما را قابل دانستی؛ ممنون که در طنزت ما 
را گنجاندي. البته موضوعاتی هستند که از همان قدیم آزاد بوده اند و کسی بابت پرداختن به آنها به 
پروپاي شما نمی پیچد. یکی گرانی است، یکی کاغذبازي در ادارات است، یکی ترافیک است، یکی هم 
اجراي برنامه است. به هر حال من تمام کارهاي مدیري را بدون چون وچرا دوست دارم. مخصوصا که 

خنداندن مردم از گریاندنشان هزار برابر سخت تر است.
 ولی این شایعه، هم آن موقع هم همین حاال خیلی قوي بود که شما و آقاي نوذري خیلی از او 

دلخور شده اید و بهتان برخورده.
عالمی: نه. شادروان منوچهر نوذري که دوست صمیمی و هم نفس و استاد من بود نه تنها سر سوزنی 

از این قضیه آزرده نشد بلکه قاه قاه خندید.
 و امیر نادري چی شد؟ نظرتان درباره او چطور عوض شد؟

عالمی:... امیر نادري روزي که به من شوك داد این طور بود که ... گفتم. آن اول ها من با امیر نادري میانه 
خوشی نداشتم، چون امیر نادري جزو جناح کارگردان هاي تحصیل کرده اروپا دیده نبود. فکر می کردم 
سهراب شهیدثالث هست، کامران شیردل هست، خسرو سینایی هست و من از اینها بیشتر می توانم 
یاد بگیرم تا مثال امیر نادري. افکار جوانی بود دیگر. بنابراین همیشه از امیر نادري فاصله می گرفتم. تا 
اینکه در یک مهمانی که امیر نادري هم بود من رفتم سراغ کتابخانه و داشتم کتابی را می خواندم که 
او از دور گفت اون کتاب چیه؟ و من فقط براي این که او را از سر خودم باز کنم گفتم هیچی. کتاب هم 
جوري توي دست من بود که جلدش و اسمش معلوم نبود. او دوباره گفت حاال یک ذره اش را براي ما 
بخوان. من یک پاراگراف از کتاب خواندم. گفت جنایت و مکافات. کمی دیگر گذشت. میوه و چایی 
ــیقی 33 دور بود. من رفتم یک صفحه از صفحه هاي  خوردیم. راه رفتیم. آن موقع صفحه هاي موس
ــتم توي دستگاه پخش گرامافون و سوزن را گذاشتم روي قسمتی از آن  صاحب خانه برداشتم گذاش
صفحه که پخش شود. امیر نادري از همان دور گفت: «موومان سوم. سمفونی فنتستیک. هاااا! عاشق 
ــبیل هایم را زده بودم، امیر نادري گفت: «هاااا! تو بعد بیست سال  برلیوزم من»! بعد، آن موقع من س
ــتش و یک کاغذ و با سرعتی که من در کمتر معلم  ــبیل هات رو زدي»! و بعد یک مداد گرفت دس س
ــتاب زده و وقتی نگاه کردم، دیدم شکل  طراحی سراغ دارم از صورت من طراحی کرد با خط هاي ش
خودم شده. دیدم از نظر آناتومی این آدم چه دست پر قدرتی دارد. همین دو - سه ماجرا کافی بود که 
من عاشق این آدم بشوم و فکر کنم که (مکث می کند): «آن علم که در مدرسه آموخته بودم - در میکده 

آن را نخریدند به جامی» (گریه می کند)... 

  دایره المعارف 30جلدي
ــک منبع  ــان فقط ی در آن زم
ــم یک  ــت، آن ه ــود داش وج
دایره المعارف 30جلدي بود در 
دانشگاه هنر، چهارراه ولی عصر؛ 
ــا این را قرض  من می رفتم آنج
ــی می گرفتم و  می گرفتم، کپ
ــا  ــا را از آنج ــات فیلم ه  اطالع

در می آوردم.

  ترس از دوربین
ــم.  ــت من از دوربین می ترس هنوز که هنوز اس
ــاید به این دلیل که صداي پدرم هنوز توي  ش
ــت  ــت: «بچه! درس ــت که می گف ــم اس گوش
بنشین»! صداي پدرم هنوز توي گوشم است که 
می گفت: «بچه! گلو 40 پله دارد. حرف را قبل از 
به زبان آوردن در  دهانت بچرخان». 

  ترس مقدس
من آن موقع برنامه هنر هفتم 
ــردم،  ــرا می ک ــق اج را با عش
ــم  ــیره جان ــق! و از ش ــا عش ب
ــتم ــه می گذاش ــراي آن مای  ب

 همیشه با خودم می گفتم نباید 
چیزي کم و کسر باشد، بنابراین 
قبل از حاضرشدن در هر برنامه 
ــدس مطالعه و  با یک ترس مق

تحقیق می کردم.
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یک برنامه خاطره انگیز تـــــلویزیون

ــرکت در برنامه  اولین بار وقتی اکبر عالمی عزیز براي ش
هنر هفتم دعوتم کرد، راستش خیلی هول برم داشت. اما 
به روي خودم نیاوردم و حتی از شما چه پنهان کمی هم 
ــارم»، «تا ببینم چه  غمیش آمدم که «من خیلی گرفت
می شود» و از این حرف ها، اما استاد با زبان شیرین و لحن 
ــتانه اش، همان جا قول گرفت که حتما بروم و فیلم  دوس
مورد بحث را هم به زودي اعالم خواهد کرد. اوایل دهه 70 
ــرگرمی  ــت، از ماهواره و اینترنت خبري نبود و خالصه تنها س ــبکه داش بود و تلویزیون تنها دو ش
خانواده ها، تلویزیون بود و فیلم هاي سینمایی اش. جرح  و تعدیل به اندازه امروز گسترده نبود و نوعی 
اعتماد میان تماشاگر و تلویزیون برقرار بود. در میان برنامه هاي تلویزیونی، هنر هفتم جایگاه ویژه اي 
داشت. به جز فیلم خانه ملی و بعضی کلوپ هاي ویدئویی غیر قانونی، این برنامه مهم ترین پل ارتباطی 
سینما دوستان با آثار ارزشمند تاریخ سینما بود. بنابراین حضور در چنین برنامه اي می توانست براي 
ــهرتش کم وبیش حاصل شده بود. به عنوان  ــهرت و اعتبار ایجاد کند. در مورد من ش منتقدان، ش
نویسنده و منتقد، به دلیل موضع گیري هایم، تا اندازه اي که الزم بود شهرت داشتم و اي کاش تا همان 
ــلط و محبوبی  حد مانده بود. می ماند اعتبار. حضور در برنامه هنر هفتم آن هم در کنار مجري مس

مثل اکبر عالمی، خودبه خود آدم را مهم جلوه می داد. 
بگذریم. اکبر عالمی چند روز بعد تماس گرفت و گفت که فیلم سد شکنان مایکل اندرسن را برایم 
می فرستد و نگفت که فیلم دوبله هم نشده. وي اچ اس فیلم را فرستاد و نشستم به تماشا. دیدم واویال. 
فیلم دوبله نشده و من زبان ندان هم آشنایی ام با زبان انگلیسی در حدي نیست که همه دیالوگ هاي 
ــت. ابتدا شروع  فیلم را بفهمم. هرچند گویش فیلم بریتیش بود و با گویش آمریکایی ها فرق داش
کردم پس و پیش کردن نوار و شنیدن دوباره و سه باره دیالوگ ها، ولی خیلی کمکی نکرد. رویم هم 
ــتاد زنگ بزنم و بگویم اکبر آقا نمی شه یک فیلم دوبله بفرستی؟ کسرشأن خودم  نمی شد که به اس
می دانستم. ناگزیر از دوستی که زبان دان بود خواهش کردم. یک شب تا صبح آمد درجا دوبله کرد 
ــد. درباره مایکل اندرسن چیز هایی از قبل می دانستم و فیلم معروف با  و مشکل کم و بیش حل ش
شیطان دست بده او را هم در دوران دانشجویی دیده بودم و خالصه بعد از چند روز کلنجار احساس 
کردم آماده ام. مغرورانه زنگ زدم و اعالم آمادگی کردم. قرار و مدارها گذاشته شد و رفتیم جام جم 

ساختمان قدیم تولید.
پیش از آن تجربه هاي پراکنده اي در زمینه حضور مقابل دوربین تلویزیون داشتم. از جمله در برنامه 
ــید فر تهیه کننده اش بود و به صورت هفتگی شب هاي جمعه  معروف جنگ هنر هفته که علی ش
ــد. اما نمی دانم چرا وقتی کنار دست اکبر آقا نشستم و او با بیان ویژه اش  از شبکه دوم پخش می ش
مقدمه اي گفت و نخستین سؤال را پرسید، ناگهان احساس کردم در فضا رها شده ام و با سرعت به 
سوي زمین پایین می آیم. نزدیک بود از جا بلند شوم و بگویم «ما نیستیم» که بخت با من یار شد و 
نمی دانم به چه علت فنی، ضبط را نگه داشتند. مثل کسی که در خأل گرفتار آمده باشد، بهت زده در 
خودم فرو رفتم و علت وحشتم را از خودم جویا شدم و به این نتیجه رسیدم که کوچک ترین «گافی» 
می تواند آبروي نداشته ام را به باد دهد و اساسا این موقعیت، موقعیت خطرناکی است که به سرعت 
دست آدم را رو می کند. تا مشکل فنی برطرف شود. هزار جور فکر و خیال به سرم زد. حتی فکر کردم 
خودم را به مریضی بزنم و بگویم حالم خوش نیست. اما فرصت اجراي هیچ یک از بازي ها پیش نیامد 
و ضبط از سر گرفته شد. نمی دانم چرا وقتی مقدمه تمام و پرسش از اول مطرح شد، احساس کردم 
دیگر مثل قبل نیستم و اعتماد به نفس پیدا کرده ام. به هر حال آن گفت وگو در دو بخش یکی براي 
ــی برگزار شد و حتی چند  جا بر سر تکنیک  پیش و یکی براي پس از نمایش فیلم به خوبی و خوش

فیلم با اکبرآقا جدل هم کردم که البته موقع پخش این جدل ها تعدیل شد.
به هر حال برنامه تمام شد اما تا چند روز با خودم درگیر بودم که چرا بار اول ترسیده بودم و به این 
نتیجه رسیدم که اوال برنامه هنر هفتم برنامه اي جدي و معتبر است و مخاطبان زیادي دارد که اغلب 
هم یا اهل سینما هستند و یا جزو روشنفکران جامعه محسوب می شوند. بنابراین هرگونه ضعف و 
کاستی از سوي من، می توانست برایم فاجعه آفرین باشد. نکته دوم به خود اکبر عالمی برمی گشت 

ــته اي بود و پرسش هاي ایذایی اش می توانست مچ آدم را باز کند. وقتی  که مجري مسلط و کارکش
برنامه تمام شد و به اتاق تهیه کننده برگشتیم، ایشان درباره محبوبیت برنامه نزد مردم حرف زد و 
نامه هایی از بینندگان برنامه نشانمان داد که بیانگر نگاه جدي آنان به هنر هفتم بود. ازجمله خانمی 
از بیرجند نوشته  بود که چرا در هنر هفتم فیلم هاي رنگی پخش می کنید چون ما دلمان می خواهد 

فیلم هاي ارزشمند قدیمی و سیاه وسفید را در این برنامه ببینیم.
به هر حال این سرآغاز همکاري ام با هنر هفتم بود. یک بار دیگر با خود اکبر عالمی و بابت نمی دانم 
چه فیلمی و دو بار هم با مجریگري مسعود اوحدي در این برنامه حضور پیدا کردم. بعدها که برنامه 
تعطیل شد و به جایش برنامه دیگري به نام سینماي اندیشه  در شبکه دوم راه افتاد، چندین بار و 
در برنامه هاي بعدي مثل سینما چهار و سینما یک هم بارها شرکت کردم؛ اما اقرار می کنم که شأن 
و اعتبار هنر هفتم چیز دیگري بود. چیزي در حد مجله فیلم آن سال ها که بی رقیب بود و الجرم، 
صاحب اعتباري ویژه. جالب اینکه هنر هفتم دستمزد یا هدیه اي هم نمی داد. مثل حاال نبود که در 
برآورد تولید برنامه ها، براي مهمانان هم چیزي در نظر گرفته می شود. با وجود این خیلی ها دلشان 
لک می زد براي اینکه اکبر عالمی دعوتشان کند. و نکته دیگر اینکه وقتی همان برنامه مورد اشاره 
از تلویزیون پخش شد، من براي ماموریت اداري، بوشهر بودم. به چه مکافاتی تلویزیون قراضه خانه 
معلم بوشهر را راه اندازي کردیم و نشستیم پاي برنامه. بخش نخست گفت وگو پخش شد و نوبت به 
نمایش فیلم رسید و اواسط فیلم خوابم برد و بقیه اش را ندیدم. هرگز ندیدم، چون پخش مجدد هم 
نداشت و حسرتش براي همیشه به دلم ماند. و باز به یاد دارم نوبت هاي بعدي که در این برنامه شرکت 
کردم، هنگامی که بخش دوم گفت وگو ساعت یک، یک ونیم بامداد تمام می شد، از پنجره خانه ام در 
اکباتان، به پنجره هاي روبه رو نگاه می کردم که یکی یکی چراغ هایشان خاموش می شد و این طوري 
من حساب و کتاب می کردم که مثال چند درصد از همسایگان و ایضا تماشاگران این برنامه در تهران 
یا شهرستان ها، برنامه را دیده اند. هنوز جوان بودم و کم و بیش جویاي نام. از اینکه در تلویزیون دیده 
شوم، بفهمی نفهمی، لذت می بردم. به ویژه اگر هم والیتی ها یا پدر و مادر و خواهر و برادرانم که در 
والیت بودند برنامه را می دیدند یک جورهایی باعث ارضاي نفسم می شد. اما پیرانه سر، از شما چه 
پنهان، اصال میلی به دیده شدن ندارم. امسال هم که دیگر تصمیم گرفته ام در هیچ برنامه اي شرکت 
نکنم. البته پیش از این تصمیم دو بار در برنامه یک فیلم، یک تجربه حضور داشته ام که گویا هنوز 
پخش نشده و همین جا اعالم می کنم که این دو مورد، پیش از تصمیم فوق الذکر ضبط شده اند. فردا 

نگویید توبه شکنی کرده اي. این بود انشاي من.

هنر هفتم و نقشى که در مسیر عاشقى ما داشتبه بهانه حضور در برنامه هنر هفتم

هرچیزي دوره اي دارداین است انشاي من
ــاید بعضی ها حرفم را نفهمند، قدر این برنامه را   ش
ندانند، اما حدود 20 سال پیش که اولین قسمت هاي 
برنامۀ هنر هفتم پخش می شد، دورانی که در اواخر 
ــداي نوجوانی بودیم، خبري از اینترنت  کودکی و ابت
ــار پیاده رو و  ــرعت و دي وي دي فروش هاي کن پر س
ــود. فیلم گیر  ــاعتۀ ماهواره  اي نب ــبکه هاي 24س ش
ــق هایی با دست هاي خالی  نمی آمد که. همۀ ما عاش
ــینما می خواندیم تا ببینیمشان. اگر هم قرار بود  بودیم که بیشتر دربارة فیلم هاي تاریخ س
فیلم مهمی از طریق تلویزیون یا وي اچ اس هاي بد کیفیت ببینیم، شأن و مقامی نداشت. یک 
اتفاق بود. کسی به عنوان عشق سینما جدي مان نمی گرفت. پس یادم هست که وقتی اولین 
برنامۀ هنر هفتم را با پخش فیلم دزد دوچرخه و نقدش دیدیم، یک اتفاق بود. نه فقط به این 
خاطر که می شد از این طریق فیلم هنوز مؤثر ویتوریو دسیکا را تماشا کرد، بیشتر به این دلیل 

که به عشق و شور و عالقۀ ما، از طریق سیما، رسمیت داده بود. 
ــمتی از فیلم ها را پخش  ــینمایی تلویزیون تا قبل از هنر هفتم، بیشتر قس  برنامه هاي س
می کردند؛ برنامه هایی از قبیل فانوس پندار و سینما، سینما و آن روي سکه. مجري این 
آن روي سکه هم همین اکبر عالمی بود که بعدا شد مجري برنامۀ هنر هفتم. این برنامه ها 
ــی از اتفاق ها  ــی بودن» به بروز خیل ــینما (آن دوران خاصیت «آموزش ــه بهانۀ آموزش س ب
مشروعیت می داد) قطعه هایی از فیلم هاي تاریخ سینما را پخش می کردند. پس با چشم هاي 
کودکی، می نشستیم منتظر تا حرف هاي مجري دربارة زوم و کارکردهاي تدوین تمام شود 
ــمتی از پل رودخانۀ کواي یا بوچ کسیدي و ساندنس کید که  و برسیم سر وقت پخش قس

حالش را ببریم. 
 اما فرق برنامۀ هنر هفتم این بود که دکور داشت؛ که هر هفته اسم یک فیلم باالي سرش 
ــم کارگردان و عوامل فیلم را دانه دانه  بود؛ که مجري باشخصیت  و مؤدبش می نشست و اس
می گفت و بعد همراه مهمان برنامه نقدش می کرد. این یعنی احترام، یعنی حرمت گذاشتن 
به سینما، آن هم در بهترین ساعت پخش هفتگی تلویزیون، یعنی شب جمعه، که صبحش 
تعطیل بودیم و چوب لعنتی مدرسه باالي سرمان نبود و به همین خاطر هر کاري می کردیم، 

مزه داشت، چه رسد تماشاي فیلمی از برنامۀ هنر هفتم.
ــینی زاد به عنوان تهیه کنندگان اصلی این برنامه،   هرچند کامبیز اخوان صفا و دکتر حس
گاهی به سراغ فیلم هاي تکراري می رفتند که پیش از این از تلویزیون پخش شده بود، با وجود 
این، نخستین نمایش خیلی از فیلم ها و فیلمسازان محبوبمان را براي اولین بار در این برنامه 
دیدیم. از خاموشـی دریا ژان پیر ملویل تا سـاحل کوچک زیبا ایو آلگره (هنوز دنبال این 
فیلم می گردم، کسی سراغ دارد؟) تا قاتل در خیابان 21 زندگی می کند اثر هانري ژرژ کلوزو. 
بعد اینکه درست است که به شکل قابل انتظاري بخش مهمی از آنچه سینما می خوانیمش 
ــده بود، اما با توجه به فضاي ظاهرا اخالقی و اسنوب و ضد استعماري  از این برنامه حذف ش
ــال ها، همین که تیم اخوان صفا، عالمی و  ــنفکرانه و دولتی آن س حاکم بر دیدگاه هاي روش
ــه و انگلستان کارشان را شروع کردند و  دکتر حسینی زاد با پخش آثاري از سینماي فرانس
فیلم هایی مثل جاده فلینی و روز شـغال فرد زینه مان و انتخاب آقاي هابسن دیوید لین 
بزرگ را به عنوان فیلم هاي مهم تاریخ سینما، نشان چشم هاي کودك ما می دادند، جاي شکر 
داشت. این بود تا وقتی که مسعود اوحدي به همراه کارشناس هایش برنامه را تحویل گرفت 
و به سنت همیشگی، از تدوین دیالکتیک رزمناو پوتمکین کارش را شروع کرد و متأسفانه 

همان جا هم ماند و ما هم دیگر برنامه اش را نگاه نکردیم. 
ــک و قالبی و  ــل که تصویر تکراري و خش ــم، نه فقط به این دلی ــه اش را نگاه نکردی  برنام
ــا از ارزش هاي  ــون تلقی  محدود این آدم ه ــانمان می داد، نه چ ــینما نش غیر منعطفی از س
ــوادي پهلو می زد، بلکه بیشتر به این خاطر که تکنولوژي عزیز و  سینمایی، به گونه اي کم س
شرایط تازه، قدرت انتخابمان را بیشتر کرده بود؛ که می توانستیم از دامنۀ محدود کتاب هاي 

تاریخ سینما و نقدهاي مجلۀ فیلم و برنامه هاي هنر هفتم بیرون بیاییم و سینماي خودمان 
را کشف کنیم؛ سینمایی که تشکیل شده بود از مضامین پنهان و جریان هاي آنچه هنر مبتذل 
ــور و  ــینمایی رنگ ووارنگ و پر از ش می خواندندش و توجه به «ظاهر» در کنار «باطن»؛ س
ــد و هر لحظه چیز تازه اي به زندگی مان  شیفتگی؛ سینمایی که تمام سینما را شامل می ش
ــر چارچوب هاي  ــد و معرفی فیلم ها، ب ــرد. برنامۀ هنر هفتـم اما، در بخش نق اضافه می ک
همیشگی نقد محدود چپ، که سال ها بر جریان رهیافت هاي انتقادي سینماي ایران غالب 

بود، چیزي نیفزود. 
ــوادانه نسبت به هنر «واال». باید  همان نگاه قدیمی بود و همان تلقی خشک محدود کم س
ــینما را با دست ها و چشم هاي  ــل تازه از راه می رسید،باید س ــت، باید نس سال ها می گذش
ــف می کردیم، تا حال وهواي تازه اي خلق شود. که سینما را با تمام  خودمان قدم به قدم کش
ــر خودمان را بر هنر و  ــعی کنیم تأثی ــیم. که س وجودش، با تمام وجودمان، در آغوش بکش

اجتماع بگذاریم. 
 اما این مربوط به سال  ها بعد است. نکتۀ هنر هفتم همه گیري اش بود. اینکه یکه بود. اینکه 
مجري جنتلمنی داشت. اینکه به سینما احترام می گذاشت. اینکه بهترین ساعت پخش هفته 
را در اختیار گرفت. اینکه یک برنامۀ تخصصی آن قدر محبوب شد که سال ها بعد، وقتی مهران 
مدیري در یکی از نخستین هنرنمایی هایش، خواست یک پدیدة پاپیوالر را دست بیندازد، 

تصمیم گرفت اداي برنامۀ هنر هفتم و آقاي اکبر عالمی را دربیاورد. 
ــت و دیگر براي تماشایشان محتاج آنتن  ــال ها گذشته. فیلم ها دم دست هایمان اس حاال س
شبکۀ یک تلویزیون نیستیم. حاال براي پرکردن شب هاي جمعه، انتخاب هاي دیگري داریم. 
 حاال به سینما جور دیگري نگاه می کنیم. وسیع تر و عمیق تر و رنگارنگ ترش را می بینیم. 
ــه در چه دورانی، چه دینی به گردن  ما  این اما ربطی به این ندارد که یادمان برود این برنام
عاشق هاي نوجوان داشت، که سینما را با دست هاي خالی دوست داشتیم و با تماشاي هنر 
هفتم، این اعتماد به نفس را پیدا کردیم که تصاویري که آن قدر دوستشان داشتیم، این قدر 
ــمش را روي یک برنامۀ تلویزیونی بگذارند و آدم هایی با کت و  می توانند مهم باشند که اس
شلوار و مرتب و منظم بیایند و دربارة همین تصاویر حرف بزنند. هیچ می دانستید اکبر عالمی 
ــبکۀ تهران، برنامه اي کم وبیش با همین شکل و شمایل اجرا می کند؟ نه؟...  این روزها در ش

خب، هر چیزي دوره اي دارد. 

امیر قادري

Ghaderi_68@
yahoo.com

احمد طالبی نژاد

ahmadtalebinejad@
yahoo.com

 سدشکنان
فیلمی که احمد طالبی نژاد براي نقد 
آن دعوت شده بود؛ مایکل اندرسون 
در 1955 آن را ساخته است. بیشتر 
ــجاعت هاي  ــتان فیلم حول ش داس
ــتان در جنگ  ــروي هوایی انگلس نی
جهانی دوم می گذرد.

 خاموشی دریا
ــازهاي محبوب مان را اولین بار در  خیلی از فیلم ها و فیلم س
ــناختیم از جمله خاموشـی دریاي  هنر هفتم دیدیم و ش
ژان پیر ملویل را.
  دزد دوچرخه

ــیکا اولین فیلمی بود که در  فیلم کالسیک ویتوریو دس
هنر هفتم پخش شد.
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یک برنامه خاطره انگیز تـــــلویزیون

 هنر هفتم اولین حضور تلویزیونى اکبر عالمى نبود. او که 
دکتراى عکاسى از انگلستان دارد، اولین بار اواسط دهه60 
در برنامه اى با عنوان  آن روى سکه حاضر شد؛ برنامه اى 
که مشخصا دربارة «اسپشیال افکت» (جلوه هاى ویژه) در 
سینما بود. اصرار عالمى در اشاره به معادل انگلیسى کلمه ها 
و اصطالحات که در این برنامه مى شد آن را دید، بعدها یکى 

از اجزاى اصلى کاراکتر مجریگرى عالمى شد.
  اولین برنامۀ هنر هفتم در نیمۀ تابستان سال 70 با نمایش 
ــتى روى آنتن رفت.  ــعود فراس دزد دوچرخـه و اجراى مس
برنامۀ دوم رم شـهر بى دفاع بود و از برنامۀ سوم، سه برادر 

(فرانچسکو رزى)، اکبر عالمى شد مجرى برنامه.
 یکى از دالیل «خاص»شدن هنر هفتم اجراى شخص اکبر 
عالمى بود. عالمى با ژست ها و لحن خاصش تصویر کلیشه اى 
ــه او گاهى با  ــر داد. به خصوص ک ــا تغیی ــرى را در ذهن م مج
مهمان ها هم چالش کمرنگى انجام مى داد که در فضاى «اتفاقا 
منم همینو مى خواستم بگم» آن دوره و همین حاال، یک اتفاق 

به حساب مى آمد.
ــاى هنر هفتم از ترکیب    یک بار عالمى در یکى از برنامه ه
«هزارتوى پیچ درپیچ شمشادى» استفاده کرد که همین سوژة 

طنز «دو کلمه حرف حساب» گل آقا شد.
  گاهى هم نقدهاى اکبر عالمى و مهمان هایش باعث بحث هایى مى شد. مثال  در نمایش فیلم مرد 
ــاره به صحنه اي که اورسن ولز و جوزف  سـوم (کارول رید)، خسرو سینایى - مهمان برنامه- در اش
ــوند گفت: «کجاى دنیا چرخ و فلک را براى دو نفر روشن  کاتن براي گفتگو سوار چرخ و فلک می ش

مى کنند؟»
 هنر هفتم اولین برنامه اى بود که «منتقد سینما» را به عنوان کسى که «شغل»اش این است، در 

تلویزیون نشان داد. 
ــب ها به کنداکتور شبکۀ 2  ــدن پخش فیلم سینمایى سه شنبه ش  اولین تأثیر هنر هفتم اضافه ش
بود. تا آن موقع پخش فیلم سینمایى مخصوص شبکۀ یک و آن هم فقط جمعه عصرها بود، با جملۀ 
کلیدى «این فیلم به طریقۀ سیاه وسفید پخش مى شود. لطفا به گیرنده هاى خود دست نزنید» و البته 
تکه هایى از فیلم هاى کالسیک که در بخش پایانى مسابقۀ هفته پخش مى شد و مرحوم نوذرى از 

شرکت کنندگان مى خواست «همونى که تو فیلم گفت» را بگویند.
ــابه آن در شبکه هاى مختلف به راه افتاد که   به فاصلۀ کمى بعد از هنر هفتم، موج برنامه هاى مش
هنوز هم ادامه دارد. اول شبکۀ 2 سینماى اندیشه را با اجراى على معلم پخش کرد (سال 75) که 
چندان توفیقى نداشت و خیلى زود جایش را به سینما 2 داد (سال 76) که دقیقا به سبک همان هنر 
هفتم اجرا مى شد. محمد حمیدى مقدم با این برنامه به تلویزیون پا گذاشت. تنها فرق سینما 2 با هنر 
هفتم در این بود که فیلم هاى ایرانى (مثل خاکستر سبز و روسرى آبى) را هم نمایش مى داد و نقد 
مى کرد. حمیدى مقدم بعدها سـینما 4 (سال 78) و سینما یک (سال 80) را هم به راه انداخت که 
نه آنها و نه باقى نمونه هاى این چنینى برنامه هاى سینمایى (سینماى فردا، سینما 5، سینما مستند، 
سینما سیاست، سینما ماورا، صد فیلم، سینما اقتباس) فرق چندانى با هنر هفتم نداشت، جز وله هاى 

کامپیوترى تیتراژشان. 
ــراغ هنر هفتم و مسابقۀ   مهران مدیرى در اولین حضور تلویزیونى اش یعنى جنگ نوروز 72 س
ــد. در آیتمى که نقیضه هنر هفتم  ــه مى گویند باعث رنجش و ناراحتى عالمى هم ش هفته رفت ک
ــتر» صدا مى زد و وسط  ــده بود اکبر عالمى و مهمان برنامه اش را «آقاى وینچس بود، خود مدیرى ش
صحبت هاي او که اسمى از آب سیب آورد، دوربین سوئیچ کرد روى صورت مدیرى و نشانش داد که با 

 !«apple juice ،آرامش و اعتمادبه نفس تأکید مى کند: «آب سیب
 برنامه تیتراژ خاصى نداشت. عنوان «هنر هفتم» با رنگ سفید و فونت نستعلیق درشت روى صفحه 
نقش مى بست و بعد اکبر عالمى و مهمان برنامه را مى دیدیم که در یک دکور ساده و بى تکلف جلوى 

پس زمینه اى سیاه روى دو صندلى معمولى نشسته بودند و رو به ما حرف مى زدند.
 عالوه بر هنر هفتم برنامۀ مسابقۀ هفته مرحوم منوچهر نوذرى هم در پنج شنبه شب هاى سال هاى ابتداى 

دهۀ 70 از شبکۀ یک پخش مى شد که از آن شب ها در خاطرة نسل دهۀ 60، شب هایى رؤیایى ساخته.

چند نکته درباره هنر هفتم

هزارتوي پیچ در پیچ 
شمشادین

احسان رضایی

malekrezai@
yahoo.com

گشت و گذارى در سینما  فرهنگ

اینجا خوش می گذرد!
سینما فرهنگ یکی از معدود سالن  هاي نمایش فیلم 
در منطقه شمال شهر تهران است، به خصوص تا قبل 
از افتتاح پردیس سـینمایی ملت. اهالی شـمیران و 
مناطق اطراف آن سال هاسـت که براي تماشاي فیلم 
بر روي پرده سینما، به فرهنگ می  آیند. اما این تنها 
علت شلوغی و محبوبیت آن نیست. سینما فرهنگ که 
متعلق به بنیاد سینمایی فارابی است در سال 1383 
براي اولین بار مجهز به سیسـتم صوتی دالبی دیجیتال شـد. حرکتی که با استقبال 

بسیار مردم از یک سو و اهالی سینما از سوي دیگر روبه  رو شد. 

ساناز صفایی

sanazsafaie@
gmail.com

راهنمـــــــا سـینماهاي شهر




